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 880الشريط: 

 - حمتويات الشريط:

ذكر الشيخ األلباين لقاءه مع أحد السعوديني الضُّبَّاط يف اجليش العريب يف قتاهلم لليهود.  - 1
)00:02:11(.  
ثناء الشيخ األلباين على علماء السعوديَّة يف اتِّباعهم للكتاب والسُّنَّة، وأنَّ اخلالف بني  - 2

ُع وال يُفّرُِق.أهِل السُّنَّ    .)00:07:40( ِة ُجيمِّ
ندي على الشيخ األلباين، وبيان عذره يف الردِّ على الشيخ حول احلجاب. - 3  ثناء الشيخ السِّ
)00:23:55(.  
 مل ال جنعل فتوى الصَّحابة هي املرجع، ونرتك اخلالف احلاصل بني العلماء؟ - 4
)00:27:18(.  
  .)00:41:11( يب؟ما هو الضابط يف شهرة قول الصَّحا - 5
  .)00:52:38( هل هناك كتب مجعت آثار الصَّحابة؟ - 6
نقل الشيخ العبيالن لفتاوى الشيخ بن إبراهيم يف حكم سبِّ الدِّين، وموافقة الشيخ  - 7

  .)00:57:03( األلباين هلذه الفتاوى.
  .)01:11:35( ذكر شروط التَّكفري. - 8
حممد بن عبد الوهَّاب يف العذر باجلهل، وردُّ نقول وأقوال عن شيخ اإلسالم بن تيمية، و  - 9

 الشيخ حممد بن عبد الوهَّاب على من يتَّهمه بتكفري اجملتمعات، وتعليق الشيخ على النُّقول.
)01:12:14(.  

  .)01:24:09( ما نُِقَل عن ابن القيِّم يف العذر باجلهل. - 10
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 880الشريط: 

 لصَّالة والسَّالم على رسول هللا. أمَّا بعد: بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم. احلمد هلل وا

فهذا أحد أشرطة سلسلة اهلدى والنُّور؛ ِمن الدروس العلميِّة والفتاوى الشرعيِّة؛ لشيخنا 
 .-ونفع به اجلميع - حفظه هللا-  احملدِّث العالَّمة: حممد ناصر الدِّين األلباىنّ 

  يلى األثرّي.قام بتسجيلها والتَّأليف بينها: حممد بن أمحد أبو ل
  . على واحد الثامنة ئةبعد املانني ماثالأخوة اإلميان! واآلن مع الشريط: 

  ويتضمَّن ثالث مسائل مهمة:
  كلمة حق يف علماء اجلزيرة.  األوىل:
. الثانية: َية قول الصَّحايبِّ   ُحجِّ
  حكم سبِّ الدِّين. الثالثة:

املوافق  / هجرية 1417ين مت تسجيل هذا اجمللس يف الرابع والعشرين من ربيع الثا
  م7/9/1996

       
على آله وصحبه ومن وااله، والصالة والسالم على رسول هللا و  ،احلمد هلل :علي حسن

  ا بعد:أمَّ 
- سدده هللا تعاىل-  فهذا جملس آخر من جمالس شيخنا العالمة حممد ناصر الدين األلباين

نة وهي متضمِّ  ؛هللا بن صاحل العبيالن عبد :فيه إجابات على أسئلة وجهها إليه األخ الشيخ ،
ا مبنهجية تشكيكً  -أصلحهم هللا- لبعض الشبهات أو اإلشكاالت اليت يثريها بعض املغرضني 

  شيخنا وعلمه وفتاويه.
إنه ويل ذلك والقادر  ،وأصلح نفوسنا وقلوبنا ملا فيه هداه ،ق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاهوفَّ 

  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.بارك و عليه، وصلى هللا وسلم 
    

  ؟شيخنا عمن تتكلم أبو ليلى:
  الشيخ السعدي. األلباين:الشيخ 

  عبد الرمحن السعدي يا شيخ!؟ أبو ليلى:
  نعم. :األلباين الشيخ

ذكر الشيخ األلباين لقاءه مع  -1
يش أحد السعوديني الضُّبَّاط يف اجل

العريب يف قتاهلم لليهود. 
)00:02:11.( 
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 880الشريط: 

لكن كان عرفين به رجل كان أرسل هنا يوم وقعت الواقعة  ؛يت امسهنسِ هذا الرجل التاجر أُ 
: فهذا الرجل امسه -كما تعلمون  - سفمع األ- وكانت العاقبة - ربية ود واجليوش العبني اليه

الفوج  - ال نستطيع أن نقول اجليش- ن قائد اجليش أو الفوج السعودي كا  "فهد املارق"
  .ةوريِّ راية الدولة أو احلكومة السُّ  ل يف فلسطني حتتقاتِ السعودي الذي كان يُ 

 ؛جاء هذا الرجل بفوجه إىل دمشق ؛- مع األسف- ر ملا انتهت القضية على ما ال يسو 
وأنت تعلم أين  - به وقد جاء إيل وأنا يف دكاين فوجئت  مثَّ  ؛ألنه كان يعمل حتت راية السوريني

   .- كنت ساعايت
، وكانت جتري -مهِ تِ لَّ على قِ - دوة إلخواننا السلفيني واحلقيقة أن هذا الدكان كان ن
   .ن الزبائنسواء كانوا من املعارف أو م ،يين وبني الزائرينأحاديث كثرية يف مناسبات عديدة ب

، فبعدما - ما عاد أذكر اآلن- ية أو حديثية فجاء هذا الرجل وأنا أتكلم يف مسألة فقه
ضابط -ة البس البدلة العسكرية السوريَّ  ألنه كان ؛م وجلس شارك يف احلديث فعجبتسلَّ 
   .- يعين

عرفين بنفسه أنه قائد  ؛الذي كنت أحتدث معهوانصرف الرجل  ،فبعدما انتهى احلديث
ا اآلن على وشك العودة إىل الرياض، وأنه يريد أن يستصحب هلم مرشدً  ، وأنهعوديالفوج الس

لقينا فيها طريق الرب و ب أنا ألول مرة ذهبت إىل الرياض وفعالً  - )لنا فيها والقصة طويلة (وما- 
ذا احلديث.األالقي     وما لنا 

 ؛)ريقةاحل( ا:ل يف منطقة امسها عندنا يف سوري، وكان له حمين بذاك التاجرهذا الرجل عرف
ا مثَّ  ؛فاحرتقت؛ ضربوها باملدافع ؛الفرنسيون حينما ثار السوريون عليهم ألنَّ   ،جددوا بنيا

   .عرفين به "فهد"، هذا مركز لتجارتهك األخ التاجر السعودي فيها حمالً  واختذ هذا
: عندنا بيقول -هاتف بالدكان -احلمد هلل- كان عندي و - ا اتفيً ذات يوم هذا يتصل يب ه

ل وتعرفت عليه فأنا سارعت إىل الرج ؛وهو يريد أن يلقاك ويتعرف عليك ،الشيخ السعدي
، فنحن نعرف عنهم ن سائر النجدينيمأحسن مما أعرف  ألين عرفت منه ؛ابلقائه جدً  رتُ رِ وسُ 
كما -لكن من اجلانب اآلخر ؛ )التوحيد( :ليوماألساس كما يقولون االكلمة  -احلمد هلل- 

ا من الطرفني، ا جدً لقائنا مع بعضنا البعض مسرورً أما هذا فقد مجع األمرين فكان  .- تعلم
مث من  ؛، فلذلك أنا مسرور منه من يوم لقائهإىل آخرهوو  اا ورشدً وآنست منه يف احلقيقة علمً 
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ا عليه. إي الذي ندعو الناس إليه كان واضحً  فسمت املنهج ،تفسريه املعروف اليوم واملتداول
  .نعم

شيخه إبراهيم بن جاسر،  ، معا بالشيخنيثر كثريً تأ - رمحه هللا- الشيخ  :العبيالن
  .وابن القيم ،يخ اإلسالم ابن تيمية: شبالشيخنيو 

رض فله هلذين الشيخني : كل سلفي على وجه األنا أقولأ ؛إي بال شك :األلباينالشيخ 
  .نسأل هللا أن جيزيهم خري اجلزاءو  ،والشك، عليه املنة
الصالة والسالم على نبينا احلمد هلل رب العاملني و  .بسم هللا الرمحن الرحيم عبيالن:ال
   .لنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيورسو 

  .- سلمه هللا- صر الدين األلباين حممد نا :صاحب الفضيلة الشيخ
  .نعم :األلباينالشيخ 
جيرنا إىل  -!يا شيخ- سلمك هللا - الم هذا الك :العبيالن
: ومن بعدهمجرى بني الصحابة  ،وهو موضوع قدمي ؛موضوع آخر

 كل منا راد": كما قال اإلمام مالك  )؛أهل العلمخالف (وهو 
  ."إال صاحب هذا القرب ؛ومردود عليه

كة على بعض أهل العلم يف اململ - سلمه هللا- األلباين ر بعض ردود الشيخ ناصر فسِّ قد يُ 
 مث ؛ما أشبه ذلكملطلوب يف الردود و غري املنحى الشرعي ا ىالعربية السعودية بأنه ينحى منح

هذا قد جير إىل أمر آخر يفسر بأن الشيخ ناصر الدين األلباين على خالف مع أهل  اأيضً 
، فأريد من مساحتكم -احلمدوهلل -هذا ما ال نظنه  اوطبعً  ،اململكة العربية السعوديةالعلم يف 

  .على مثل هذا اتعليقً 
   .نعم :األلباينالشيخ 

َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا وَ  ِإنَّ احلَْْمَد هللَِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاهللَِّ 
ُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َمْن يـَْهِدِه اهللَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي  َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، أَمَّا بـَْعُد:   َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ

يف أي أرض عاشوا ممن يتبنون منهجنا و  ،ما كانوامع كل العلماء حيث - احلمد هللو -حنن 

ثناء الشيخ األلباين على علماء  -2
السعوديَّة يف اتِّباعهم للكتاب والسُّنَّة، 
ُع وال  وأنَّ اخلالف بني أهِل السُّنَِّة ُجيمِّ

 ).00:07:40(يُفّرُِق. 
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   .ما كان عليه سلفنا الصاحل وعلى ،ةالقائم على اتباع الكتاب والسن
البالد السعودية إىل اآلن ال يزال الكثريون من أهل العلم فيهم على هذا  أعتقد أنَّ و 
رمحه - "أمحد ابن تيمية" :-حبقٍّ - متأثرين مبا تأثرنا حنن مثلهم بدعوة شيخ اإلسالم  ،املنهج
كالشيخ   ؛سلك سبيلهمجهم و على منهمبن سار  مثَّ  "؛ابن القيم اجلوزية" :تلميذه مثَّ  ؛- هللا

 ،حممد بن عبد الوهاب الذي كان له الفضل األول بإحياء دعوة التوحيد يف بالد جند أوالً 
   .سناه يف الصغار قبل الكبار هناكوبتفصيل دقيق حىت مل

وعدم إيثار أي مذهب من مذاهب أهل السنة األربعة  ،كما أنه أسس لدعوة اتباع السنة
جتهاد لدعوة التوحيد أوًال يف تلك ن كنت أعتقد أن ما كان فيه من االوإ ،على الكتاب والسنة

، أعتقد أنه مل تتح نتشار الشركيات والوثنيات فيهااالبالد اليت كانت تشبه بالد مصر من حيث 
ميشي على وجه  ادائرة الدعوة إىل الكتاب والسنة، وجعل الكتاب والسنة فقهً  له الفرصة لتوسيع

  .يف مثل ذلك فيما يتعلق بالتوحيد قَ فِّ كما وُ   ،األرض
مية وابن ابن تي- الث بعد الشيخني املشار إليهما ولكن على كل حال كان له الفضل الث

يف العامل  مثَّ  ؛أوالً  بإحيائه منهج الشيخني يف العامل النجديِّ  -يف اعتقادي- قيم اجلوزية 
  .ااإلسالمي ثانيً 

ليس يف - قد التزمها كثري من العلماء و  ،ركةله الفضل يف عصره يف نشر هذه الدعوة املبا
اإلسالمي يف اهلند والباكستان ويف بالد  بل ويف سائر العامل - مث يف احلجاز اليت تليها ؛جند فقط
رائحة الدعوة  وا بعدال تزال كثري من البالد األعجمية مل يشمُّ  - مع األسف- إن كان أخرى، و 

  .يف بعض تلك البالدو  ،يف هذا العصر احلاضر االسلفية إال ملامً 
   .اثانيً ملا أدين هللا به  ابيانً و  .أوالً بفضل هؤالء الشيوخ  اأقول هذا اعرتافً 

أجد و  ،اإلمام أمحد بن حنبل وا على مذهبؤ أن العلماء يف جند هم غالبهم نش وأعتقد
ة آخرين وبني حنابل ،اذين يتبنون املذهب احلنبلي مذهبً بني هؤالء العلماء ال جداً  اا كبريً فرقً 

م ال  ؛- اإلصطالحية املعاصرةلنقلها باللفظ -بالد أخرى غري البالد السعودية يعيشون يف  فإ
بني أصحاب املذاهب األخرى و  ،ن يعيشون خارج البالد السعوديةفرق بني هؤالء احلنابلة الذي
، خبالف العلماء احلنابلة يف وعدم خروجهم عنه قيد شعرة ،مذهبهممن حيث مجودهم على 

  .ابدعوة الشيوخ املشار إليهم آنفً فهم متأثرون إىل حد كبري  ؛جند



تفريغات سلسلة الُهدى والنُّور                                                   
 

 
7 

 

 880الشريط: 

فمنهم من يغلب عليهم اتباع الكتاب  ؛هؤالء الشيوخ ليسوا سواءً  :لكين أقول كلمة حقٍّ 
لكن  ؛أما اجلمهور منهم فهم حنابلة .ملذهب إال إذا مل يتبني له خالفهوقلما يفتون با ،والسنة

هذا املذهب روعي  ملا كان :اوثانيً  ،أقرب املذاهب إىل السنة :الً و ملا كان مذهب اإلمام أمحد أ
خفت وطأة التعصب  - منهج الكتاب والسنة- يتبنون منهجنا  - اا وحديثً قدميً -من علماء 

   .املذهيب احلنبلي يف البالد السعودية خبالف البالد األخرى اليت حنن نعرفها
 ،ورحيبة ،مثل: ضبري- ا حنابلة القرى كلهفهناك مثًال يف الناحية الشرقية من دمشق بعض 

لكن هم يف التوحيد فضًال عن غري  ؛هؤالء نشؤوا على املذهب احلنبلي -ودير عطية وحنو ذلك
إال ما يعرفه هؤالء  ؛لتوحيدعن ا اال يعرفون شيئً  -م الدعوة السلفيةقبل أن تبلغه- التوحيد 
   .امتامً د ففرق بينهم وبني أولئك أما احلنابلة يف جن .اخللف

   :نا كما أقول يف غري هذه املناسبةولذلك فأ
أمتىن أن يكون أصحاب املذاهب األخرى يف البالد اإلسالمية األخرى على مذهب اإلمام 

  لسببني اثنني:أمحد، 
  .أن اإلمام هو نفسه إمام السنة :األول

  .اوكبري جدً  ،بالسنة إىل حٍد كبريفظ صان وحيُ أن مذهبه اآلن يُ  :والسبب اآلخر
  اك يف السعودية: عود ألجيب عن خاليف مع بعض املشايخ هنأمث 

يف مثل هذا اخلالف بيين وبني مشايخ هناك أو يف أي بلد آخر ولو كانوا  اأنا ال أجد فرقً 
ا ا جنديًّ ، فال فرق عندي أن أخالف سعوديًّ من دمشق مثًال فضًال عن أن يكونوا ألبانيني مثلي

   إىل آخره.أو أو  ادمشقيًّ  ،امصريًّ  ،احجازيًّ 
وله أسبابه  اأن اخلالف أمر طبيعي جدً  :- أخرىكما كنا تكلمنا يف مناسبة -  أوالً ذلك 

  " أيش؟"إعالم ـ:املعروفة اليت شرحها ابن تيمية يف رسالته املعروفة ب
  .رفع املالم علي حسن:

أخالف  ، فلهذا السبب ال رغبة أن"رفع املالم عن األئمة األعالم" األلباين:الشيخ 
لع سؤالك إىل  وكما أشرت يف مط ،ألن هذا هو األمر الطبيعي ؛بعض العلماء من أي بلد كانوا

د وُرد عليه إال صاحب هذا ما منا من أحد إالرَ ": الذي قال - رمحه هللا- كلمة اإلمام مالك 
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  ."القرب
   قول كلمة صرحية :لكن أ

ملردود مين عليه ومل يقرأ كالم ا مين بعض الكلمات جيدها بعض من يقرأها اقد يكون أحيانً 
ال أنكر و  ،، أنا ال أنكر هذه الشدةدها فيها شيء من الشدة أو القسوة، جيولو قراءة إمعان

اين ال أنلكين أعرتف أ ؛مثل هذه القسوة يف بعض كتابايت ا وإمنا أكون آخذً  ؛كونه البادئ 
إيل  الذين نسبوا - مثالً -كبعض  ؛ما ال يعتقده - رمبا- وقال يف  ،من حقي ممن جىن علي اشيئً 
بسبب أنين قلت ما قاله  ،أو خيشى أن يؤدي إىل الزندقة ،من الزندقة ما أذكر عبارته اآلن اشيئً 

   .ليس بعورة رأةلعلماء أن وجه املبل ما قاله مجهور ا ؛العلماء
 ا بالسنة وباآلثار السلفية اىلدعمتهاستدللت و و  ،قلت مثل هذه الكلمة فأنا إذا ،طيب

ورمبا وصفين  ،وباب التربج للنساء ،باب الفتنة، مع ذلك نسبين بعضهم إىل أين فتحت رهخآ
   .ابشيء مما ذكرته آنفً 

لكالم شيء من القسوة ال أنكر فقد يكون يف ردي على مثل هذا الذي يتهمين مبثل هذا ا
  .بشيء من القسوةعلمًيا ا ا يرد علي ردً عت ال ابتدأ إنسانً ، لكين ما استطهذا

بالطعن على أي رجل عامل باهلجوم و  أنا أرجو من كل حمب خملص يل إذا رأى مين ابتداءً و 
  ."ا أهدى إيل عيويبرحم هللا امرءً " :وأقول له ؛د الدنيا أن يذكرينن باليف أيب بلد م
ن أخالف بعض أنا أ اا من الطبيعي جدً فيكون أيضً  ؛اا طبيعيً إذا كان اخلالف أمرً  :نفإذ

وإن كنت ال أؤيد هذا  ،ونكما يقول- اخلالف لكين أمحد هللا أن  ؛أو هناالعلماء هناك 
 ،: اخلالف يف بعض املسائل الفقهيةيعين ؛"وليس يف األصول ،يف الفروعاخلالف " -التعبري
ا طويًال بأننا من نً منا زماُ فال جرم أننا  ،متفقون امجيعً  - واحلمد هلل-  العقيدة فنحن أما يف

، فال هؤالء الذين ينسبونا إىل الرحىلينا زمن أننا نعيش بني حجري مضى عو  ،الوهابيني
لكننا  ؛ا ال يرضى عناأيضً  - بعضهم- يهم وال الذين نُنسب إل ،الوهابية راضون عن منهجنا
  مجيًعا. نعم. نرجو من هللا أن يرضى عنا

 سماحةك ؛هناكلكم منزلتكم الكبرية عند كبار العلماء  -يعين-  !يا شيخ :العبيالن
  .الشيخ حممد بن عثيمنيو  ،الشيخ عبد العزيز
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  .وهم كذلك :األلباينالشيخ 
ملا  بل إن الشيخ حممد بن عثيمني يف رمضان ملا كان يوزع جوائز على الطالب :العبيالن
: ومن اجلوائز أشرطة يوزع عليهم بعض أشرطتكم فقال مرةأسئلة فيجيبون ف يسأل الطالب

  .ث العصر الشيخ ناصر األلبايندِّ حمُ  :بل نقول ؛ث الشامدِّ حمُ 
  .هللا جيزاه خري :األلباينالشيخ 

  .از يعرفون فضلكم ال أحد ينكر هذاالشيخ هكذا الشيخ عبد العزيز بن بو  :عبيالنال
  هللا خري. مجزاه ،هذا حسن ظن منهم :األلباينالشيخ 
بني  اخلالف قد جيري مثالً على كل ، و وهكذا أهل العلم وكل منصف ال شك :العبيالن

  م يف البلد الواحد.لأهل الع
  .هو كذلك :األلباينالشيخ 

إحسان الظن : ينبغي يف مثل هذه األمور لكن أنا أقول ؛يف جند أو يف غريها العبيالن :
  .باملؤمن واملسلم

  .الواجب نسأل هللا أن جيعلنا منهمهذا هو  :األلباينالشيخ 
 ،احتكم على سعة صدركم لناأن نشكر مس احلقيقة يف اخلتام ال يسعنا إال آمني، :العبيالن

إرشاد ( :على كتايبعلق  - سلمه هللا- حقيقة يعين قلت لألخ علي ملا أن الشيخ  اأيضً و 
  .فضالً لكان هذا منقبة و  ؛لق عليه: لو مل أؤلف إال هذا الكتاب ملا أن الشيخ عأقول )القاري

  .تواضعكو  ،وأدبك ،هذا من لطفك األلباين:الشيخ 
  اإلخوة هناك يعين محلونا إليكم السالمو  ،فنحن احلقيقة شاكرون ومقدرون العبيالن :

  .السالم عليك وعليهم :األلباينالشيخ 
  من قدمي موجود اخلالف ليس جديد -كما يعرف-وعلى كل حال اخلالف  :العبيالن
  .هو كذلك :األلباينالشيخ 
ن ميتع بكم هللا أسال نبغي أن حيسن الظن باملؤمنني، ألكن كما تقدم ي :العبيالن

لى هللا ص ونصر سنة النيب ،د من نشر العلمأن يبارك يف عمركم إىل مزيو  ،باإلسالم واملسلمني
  .عليه وسلم
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   .هللا يبارك فيكم األلباين:الشيخ 
 حيدثين عن رد الشيخ عبد القادر ؛ثالثة ،ذه املناسبة جائين شخص منذ يومني

ألنه تلميذي يف  ؛وأنا أعرفه ،يثين على خلقه وأدبهأخذ و  ،الباكستاين السندي حول احلجاب
، ينما يعين يف بعض املناسبات يبكيوح ،اا جدً اجلامعة، ويقول: بأنه يثين عليك ثناًء عاطرً 

ذكر هذا و  ،ين الشيخ يعين أنا رأيي أبديتهأنا ما يآخذ هوبيقول أن
قلت له: وملا إنصرف الرجل من عندي قلت له وهنا الشاهد:  ،املعىن

 ،أخونا الشيخ عبد القادرة على صاخبو  ،سلم على من يسأل
  .رينخبالف خالف اآلخ ،قخالفنا جيمع وال يفرِّ  هبتذكره أنو 

إىل  ،ما يف ملز ،ما يف غمز إذا كان يف حدود األدب ،فكل إنسان يقول رأيه ما يف مانع
  ."وجهة هو موليها فاستبقوا اخلرياتلكل ، "و رهخآ

فنحن ال نزال  ؛أخالفه أناهو خيالفين و  ،ما يف مانع :قلت له كلمة  -يعين- صدي يعين ق
  .ملا سألتم يعين مثال، وهذا خري ، هذا هوعلى املنهج
بو صهيب أ :بعد حج هذا العام تفضل علينا أخونا -حفظكم هللا-شيخنا  :ي حسنعل

  .- اجزاه هللا خريً - الدكتور عاصم القريويت 
  .ه اخلرييهللا جيز  :األلباينالشيخ 

  .شيخ عبد القادر حبيب هللا السنديبأن زرنا ال :ي حسنعل
  !ما شاء هللا األلباين:الشيخ 

  .رهيف احلقيقة أنا أول زيارة أزو و  :علي حسن
  ؟اها ما زرته سابقً  :األلباينالشيخ 

  .يف املستشفى :قالوا ؛فلم جنده ،بيتدخلنا إليه يف ال افكان مريضً نعم،  :علي حسن
  .هللاعافاه  :األلباينالشيخ 

ين يع ؛ملا عرف أين من عندكم -شيخنا-  !هللاو ،فذهبنا إليه يف املستشفى علي حسن:
  .ب إىل هللا حبب الشيخ األلباينيشهد هللا أننا نتقر  :وقال ؛بكىا و تأثر كثريً  !سبحان هللا العظيم

  .هللا يبارك فيه :األلباينالشيخ 

ندي على  -3 ثناء الشيخ السِّ
الشيخ األلباين، وبيان عذره يف الردِّ 

الشيخ حول احلجاب. على 
)00:23:55.( 
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كالم يعين أضعاف هذا الذي ، تكلم بذكروا هذا له وحمبتنا إياه و و وا :علي حسن
 - حفظه هللا- لدكتور عاصم القريويت أبو صهيب أخونا ا - شيخنا-نا أخربين أبل  ؛ذكرت
: بأنين لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما  السندي نفسه، قال من الشيخ عبد القادر امساعً 

كن خشية أن ول ؛ال للمسألة العلمية ،كتبت الردود على الشيخ األلباين يف مسألة احلجاب
كأصل   ،ونعتقدهبه وهو املنهج الذي ندين هللا  ،يستغلها أهل البدع يف ضرب الشيخ ومنهجه

  .ف بني أهل العلم من قدمي الزمانعلمي بغض النظر عن هذه املسألة اليت هي فيها خال
   .اجزاه هللا خريً  ,بارك هللا فيه :األلباينالشيخ 

    
  آلن مع جملٍس آخر.وة اإلميان! واإخ أبو ليلى:
يعين أن يقوم  - اللهج جلَّ - وهذا حقيقة أنا أمتناه من هللا  - !يا شيخ-السؤال  :العبيالن
  .به فضيلتكم
  .اعفوً  األلباين:الشيخ 
 مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  يبِّ هدي النَّ يعين دعومت يف السنني الكثرية املاضية إىل لزوم  :العبيالن

مل تكتفوا  اوأيضً  .ويف السلوك ، األخالقويف ،ويف العبادة ،يف العقيدة
سبحانه - للمسلمني أن يفهموا كالم هللا  بل دعومت إىل أنه ال ميكنذا 
حابة إال من خالل فهم ص ؛وكالم النيب صلى هللا عليه وسلم ،-وتعاىل

م نقلوا لنا ألفاظ القرآن والسنةالنيب صلى هللا عليه وسلم  ،، فكما أ
  .ين القرآن والسنةك نقلوا لنا معافكذل

ذلك حنمد هللا إىل دعومت  وأنتم-مبعىن  ؛ذا يف مجيع أمور الدينفأقول مل ال يكون ه
قوًال  ل ما ثبت عن أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه و آله وسلم: أن ك-مبعىن -ونشكره

ا ما إذعلى اخلالف املعروف في ،ه حكم ما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلمأو فعًال يكون ل
   .اشتهر قول الصحايب أو مل يشتهر

ومامل يشتهر أقل ما يقال  ،قلنا أنه واجب ؛فما اشتهر واضح إن كان يدل على الوجوب
ألن الصحابة علموا من الكتاب والسنة ما مل  ؛وهو األقرب للكتاب والسنة ،إنه هو األفضل

لية للخطاب ال ميكن لنا أن نعلمها القرائن احلاو  ،من اللغة العربية ما مل نعلمه ويعلمون ،نعلمه

مل ال جنعل فتوى  -4
الصَّحابة هي املرجع، ونرتك 
اخلالف احلاصل بني العلماء؟ 

)00:27:18.( 
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ذا أضرب ول ؛غري من عاينوا وجلسوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم من ظاهر احلديث فقط من
:  عليه وسلمصلى هللا وهو قول النيب ؛-يف غري ما كتاببينه فضيلتكم -ا على هذا مثاًال واحدً 

  .))تـَُعدْ  الَ ا وَ صً رْ حِ  هللاُ  كَ ادَ زَ ((
  ىمنهم من محلها عل ؛هذه جمملة اختلف العلماء يف تفسريها ))تـَُعدْ  الَ وَ (( :هذه اجلملة

 الَ وَ ((نه ليس مراد النيب أصيل علمنا ، فلما عدنا إىل املنبع األول األومنهم من محلها ،كذا
ن شاهدوا القرائن وهم الذي ،الصحابة فعلوه ألنَّ  ؛: ال تعد إىل الركوع قبل الصفأي ؛))تـَُعدْ 

  .طاباحلالية للخ
يدعون إىل األخذ مبا   مل ال -أهل العلم كلهم- مل ال يدعى الناس  :أقول من هذا البابو 

 ؛عنهم فيما مل يشتهر استحبابً اأو  ،ا فيما اشتهر عنهمبً كان عليه الصحابة وسواء قلنا وجو 
  ؟!وبذلك ينتهي اخلالف وينقطع

ردوه إىل ما كان  ؛هم حديثيرتىب الناس على أنه إذا اختلف العلماء يف ف :أوالً ، يبقى ال
   .اهذه ناحية مهمة جدً  ،ليه الصحابةع

 كقول غريه من أو قول أكثر من صحايب ،ل قول الصحايبعَ نا يف كتب الفقه جيُ أملاذا إذا قر 
  العلماء، ملاذا؟

  ؟فالواجب هو ماذا
و ال أبو  ،ال الشافعي أوىل من أيب حنيفةو  ، من الشافعيقال ليس اإلمام أمحد أوىلأن يُ 

أو قوًال  اكان عليه الصحابة فعًال أو تركً   قال: الفهم الذي يوافق مابل يُ  ؛حنيفة أوىل من مالك
  .نة النيب صلى هللا عليه وسلملسو  ،- وجلَّ  عزَّ -املوافق لكتاب هللا هو 

، ومع آلف املسائلابل  ؛مئات املسائل :ولال أق ،هذا األصل تندرج عليه آآلف املسائل
، وال زلنا مع أن دعوتكم إىل السنة ى البعد العظيم يف طريقة التعليموم يدل علاألسف الواقع الي

لكن الزال يرىب الطالب على كتب  ؛وحصل فيها خري كثري ،وإىل لزوم فهم الصحابة قائمة
مث يدور الطالب يف  على إختالف املذاهب، ،رمبا يف القرن التاسع أو القرن العاشر ،ألفها رجال

ن تعدي هذه الكتب إىل وحيذر م !إياك :ورمبا قيل له ،ال ميكن أن يتعداها ،فلك هذه الكتب
   .ما ورائها
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: - سلمك هللا- أقول  - على الشيخ وبعبارة أخرى وأرجو أين ما أطلت-: أقول أنا يعين
د للحق وبني ما كان عليه أن مثل هذه الكتب حالت بني الطالب املري - مساحتكم-أال يرى 

حبيث أن ما وافق هذا الكتاب وهذا املذهب صارت له  ؛-  عنهمرضي هللا- النيب وصحابته 
لكنه يكون  ؛وإن مل يشنع على صاحبههب فإنه الفتوى وما خالف هذا الكتاب وهذا املذ

  ؟صاحبه يف غربة، فما رأي مساحتكم
   :األلباينالشيخ 

ُعوُذ بِاهللَِّ ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، ِإنَّ احلَْْمَد هللَِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونَـ 
ُ َوْحدَ  ُه َال َشرِيَك َمْن يـَْهِدِه اهللَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

ًدا َعْبُدُه َورَ    ُسولُُه: َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ
أن وهو  ؛اا جدً ن ما تدندن حوله هو أمر هاٌم جدً أ -هللا عبد !يا فضيلة الشيخ- ال شك 

م و  على ما   سلمعلى آله و سنة نبيهم صلى هللا عليه و يعود املسلمون إىل فهم كتاب ر
للسبب الذي  وخباصة منهم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ؛الصاحلكان عليه سلفنا 

اذكرته ولبع   .ض األمثلة اليت ذكر
ولذلك فالذي  ؛أن القضاء على اخلالف أمر مستحيل - وهللا أعلم-لكن الذي أراه 

عتبارنا من طالب ا: على ولوالصحيح أن نق ؛كما يقولون اليوم-بغي علينا كطالب علم ين
لب املستحيل إضاعة ألن يف ط ؛وأن نتحاشى طلب املستحيل ،أن نطلب املمكن - العلم

  .لجهودللوقت ول
  :ثننياالقضاء على اخلالف لسببني ميكن اإلتفاق و  ال

 :- تبارك وتعاىل- يف مثل قوله -جلَّ و  عزَّ -عليه يف كتاب هللا  صَّ ما نُ  :السبب األول
  .1﴾ِإالَّ َمْن َرِحَم رَبُّكَ  *َوَلْو َشاَء رَبَُّك َجلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفَني ﴿

 اا ممكنً ألنه لو كان أمرً  ؛ري ممكنتفاق هذا أمر غنا بأن االأن الواقع ينبئ :والشيء اآلخر
ذا ، وإذ مل يكن فلن يكون يف ما اا جدً واجلميل جدً  ،األمر املمكن لكان السلف األول أوىل 

  .وهم القرون املشهود هلم باخلريية ،بعد
                                 

 ].119- 118[هود:  1
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 إذن -س فيها أي اختالفلي ،قوهذه يف اعتقادي نقطة اتفا-إذا كان األمر كذلك 
اعد على القضاء على هذا واليت تس ،أن نسعى إلختاذ الوسائل العلمية املمكنة :أوالً فعلينا 

  .ختالفاال
 ،يف علم أصول الفقه اسواٌء كانت كتبً  ،إليه من الكتبولست أشك معك بأن ما أشرت 

ا صدت اجلماهري من طالب العلم  عن  -ل من العلماء أنفسهمإن مل أق-أو يف فروع الفقه أ
  !ولكن ماذا نفعل؟ ؛ايف هذا أبدً  شكأب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل، ال اتباع الكتا

  .إنا إىل هللا لراجعونَ  ..         قد كان ما قد خفت أن يكونَ 
أن حناول صرف الطالب والعلماء الذين  - نإذ-فعلينا ذه الكتب موجودة اآلن فه

وجوب الرجوع إىل فهم ب منهم االشرعية اليت تقنع من كان خملصً  أشرت إليهم باألدلة
  .على منهج السلف الصاحل ،ب والسنةالكتا

وجود هذا اإلخالص أنه  األشري أيضً  ؛"ا منهممن كان خملصً " :ت هنا كلمةنا وضعأو 
فلو كان ذاك  ؛ستمرار اخلالفاهو من أسباب  ،ستمرار اخلالفاعدمه هو من أسباب و 

ا من اخلالف بسبب وجود هذه اآلفة، آفة ا ملا خلصنا أيضً ا وجعلناه واقعً كنً املستحيل مم
   إىل آخره.آفة املخالفة و و و  ،الظهور

إال أن نتخذ األسباب اليت تساعد ذوي اإلخالص  -باختصار-لذلك حنن ما علينا 
  على الرجوع إىل هذا األمر الصحيح الذي أحملت إليه وحنن معك فيه.

ما كان من أقوال الصحابة  : وهو التفريق بنياا ودقيقً مهمً  االمك شيئً ولقد الحظت يف ك
األقوال ما ال نعطي  فنعطي للقسم األول من هذه ؛وبني ما مل يكن كذلك ،ا بينهممشهورً 

فنلزم مجاهري من هؤالء املخلصني باخلضوع لقول أولئك الصحابة الذي قالوه  ؛للقسم اآلخر
 ،استحبابً ا ،االشرعي وجوبً  من داللة ذلك القول على احلكم فصلت امَ ولَ  ،واشتهر من بينهم

  ، إىل آخره.كراهةً   ،احترميً 
اآلن ، هنا شتهاروردنا عن صحايب ومل يشتهر ذلك االخر الذي بقي عندنا القول اآل نفإذ
، أنا حملت من تضاعيف كالمك أنك ترى أن ال نعامل هذا النوع من آثار ن نقف قليالً أينبغي 

   .تنا للنوع األول من آثار الصحابةملاعالصحابة م
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وضربت لك  ،وهذا ما كنت ذكرته لك يف حديث عارض جرى بيين وبينك يف عهد قريب
 يلَ قِ فَ  ؛امً ائِ قَ  بِ رْ الشُّ  نْ عَ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاِ  ولُ سُ رَ ى هَ نَـ " :مثًال بالنسبة حلديث

   ."َشرٌّ  لُ كْ األَ  :الَ قَ ؟ فَـ لُ كْ اْألَ : فَ سٍ نَ ِألَ 
؛ لكين ال أقطع به ؛اكل بالشرب فال أجيز األكل قائمً ق حكم األحلأ - اشخصيً -أنا 

  .لبحث الذي ال بد أنك على ذكر منه، وال أريد أن أعيد افأقطع به ائمً خبالف الشرب قا
فأنا ال أرى من  ؛الظاهرفإذا كان املراد اآلن من هذا البحث هو: البقاء عند هذا التفريق  
   .سواه احلق

 ،فاألمر حيتاج إىل حبث ؛أما إذا كان املقصود أن نعامل القسم الثاين معاملتنا للقسم األول
حول هذا فنريد أن  ءي، فإذا كان عندك شحنن قبل أن حناول أن نقنع غرينا وإىل دليل يقنعنا

ايب رأي الصح ،: قول الصحايبكما قلتَ   ؛اع عندي منتهي متامً إال فاملوضو و  ؛منكم هنستفيد
 ولو ،زمنا باألخذ بهلكن هل عندنا يف الشرع ما يل ؛هذا بال شك ،خري من رأي فالن وعالن

  .هذا هو نقطة البحث، تفضل ؟صحابةبني ال امل يكن مشهورً 
من باب إمتام أو تكميل ما سبق قبل اإلنتقال إىل  - حفظك هللا- ستاذي أ :علي حسن

  ؟ما هو الضابط بني الشهرة وغريها :قائل، قد يسأل سائل أو يقول اما تفضلتم به أخريً 
 ؛جامع مانع - كما يقال- ن كان ال ميكن وضع ضابط ، هذا وإبلى :األلباينالشيخ 

 فريق الذي ذكرناه آنفًا بأن التَّ م من يتبىنَّ لزِ لكن بال شك أنه هناك آثار يظهر فيها الشهرة وتُ 
  .حيكم مذهبه أو رأيه الأن يأخذ به و 

   :عض األمثلةأنا أستحضر اآلن بف
فنزل  ؛السجدةفتلى آية  ،عمر بن اخلطاب ملا كان خيطب يوم اجلمعة

الناس  فهمَّ  ؛مث يف خطبة أخرى تلى آية سجدة ؛وسجد وسجد الناس معه
إن هللا مل " :قولته الثابتة يف صحيح البخاريفقال  ؛بأن يسجدوا فما سجد

   . وما سجد."كتبها علينا إال أن نشاءي
من املسائل ليس هلا  اإىل ضابط! ما حيتاج إىل ضابط، وال خيفاك أن كثريً  اجهذا مثال حيت

  .لكن كل مسألة تدرس على حدة ؛ضوابط

ما هو الضابط يف  -5
شهرة قول الصَّحايب؟ 

)00:41:11.( 
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كما يقول املذهب الفالين   هو واجب ؛فإذا أردنا أن نقول مثًال: ما حكم سجود التالوة
   ؟أو سنة

ا املشركونجند القائلني بالوجوب يستدلون بآيات عامة  حينئٍذ ، مثالً  وبعضها خياطب 
، الرسول على الصحابة أولئك مباشرةهذه اآليات تالها  !يا مجاعة .حنن نعود إىل هذه القاعدة

   . آخرهىلإ ،انقلوا اللفظ واملعىن معً م أوكما أشار الشيخ آنفاً 
بها إن هللا مل يكت" :ويقول ؛سوهذا الفاروق عمر بن اخلطاب خيطب على مأل من النا

   .موا هلؤالء السلف الصاحلسلِّ هذه و دعوا آرائكم  نفإذ ؛اء" وما سجدعلينا إال أن نش
على الرجل الذي قيل  - رضي هللا عنه-أعين عمر -إنكاره  -اأيضً -عل من هذا القبيل لو 

ر عن : ما بال أحدهم يتأخفقال ؛حينما دخل املسجد وعمر خيطبإنه عثمان بن عفان 
ذان ذان فجئت قال: واآلإال أن مسعت اآل كانؤمنني ما  يا أمري امل !: وهللاقال هو ؛صالة اجلمعة

ى تَ أَ  نْ مَ ((: -َه الشيخ هنا إىل أنه الوضوءنـُبِّ - قول النيب صلى هللا عليه وسلمأمل تسمع  ؟اأيضً 
   .دون الغسل قتصار على الوضوءمث أنكر عليه اال ؛كر تأخره أوالً فأن ))لْ سِ تَ غْ يَـ لْ فَـ  ةَ عَ مُ اجلُْ 

، ما حنن حباجة اآلن للخوض فيها ،سلذين يقولون بعدم وجوب الغهنا تأيت تأويالت لل
القرائن اليت دلت على أن هذا أعلنه  - اأيضً -ا حيشر يف زمرة علنً  -اأيضً -ر اإلنكا صدي هذاق

وقد قال  ؛يوم اجلمعة على الوضوءقتصار هذا معروف عندهم أنه ال ينبغي االوأن  ،على الناس
   )).لْ سِ تَ غْ يَـ لْ فَـ  ةَ عَ مُ ى اجلُْ تَ أَ  نْ مَ (( :ليه السالمع

أن ندرس كل من  فهذا ال مينعنا حنن ؛فإذا مل ميكنا وضع تلك الضابطة اليت تسائلت عنها
أو بالقسم اآلخر، هذا  ،لوحينئٍذ نلحقه إما بالقسم األو  ؛- كما يقولون-أثٍر دراسة موضوعية 
  .ما عندي، وهللا أعلم
جزاه هللا - ة بيين وبني الشيخ عبدهللا باحثلكن يف م ؛واضح -شيخنا-هذا  :علي حسن

 ؛يف املثلني - تفضلتمكما - اليت نقلت ال على مأل بعض اآلثار ورد ذكر  ،يف املوضوع - اخريً 
ثالثة  ،فتيا عن ابن مسعود ،فتيا عن أبو هريرة ،ابن عمر - مثالً  -، ففتيا عنولكن نقل فتوى

- مع وجود  ،نعدها مشهورة  ثالثةفهل مثل هذه الفتيا املنقولة عن صحايب اثنني ؛- مثالً - 
، فهل نقول بأن هذه الثالثة يعين هلا حظ من فتوى عن صحايب فقط خمالف آخر له -مثالً 
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  ؟ا آخرأو عدم وجود املخالف حينً  ،امع وجود واحد خيالف حينً  ،الشهرة املشار إليها
  .رق بني وجود املخالف وعدم وجوده، يف فطبًعا يف فرق ،ال :األلباينالشيخ 
  .الم يف حال عدم وجود املخالفالك :العبيالن
وكان  ،هذا املوضوع ثَ حبُِ  اأيضً ألنه  ؛هو هذا يعين الزم نفرق بني األمرين :األلباينالشيخ 

  .اشرتط أال يكون هناك خالف
داخل يف  - اأيضً -فهل هذا  ،مث صحايب خيالفهم ؛عشرة صحابة يقولون قوالً  :علي حسن

  ؟حيز اخلالف
، فإذا من مسألة عدم وجود خالف ءشيحنن خلينا ننتهي قبل كل نعم،  :ايناأللبالشيخ 

   .ل إىل األخرى اليت أنت تسأل عنهاانتهينا منها ننتق
وصدرت منهم يف مناسبات  ،إذا كان هناك عدة أقوال عن عديد من الصحابة :أنا بقول

وإمنا  ؛حدهم لآلخرأاتباع  - دون - ما أقول: تقليد- أي: دون  ؛ي تواطأ منهمودون أ ،خمتلفة
  نا أحلق هذا القسم بالنوع األول.فأ ؛جتهاداال ضهو كان مبح
  .، هذا فتح من هللامجيل جدً  :العبيالن
لكن حتقيق املوضوع ليس هو باألمر  ؛أنا أحلق هذا النوع بالقسم األول :األلباينالشيخ 

كنت أرى   - وما اطلعت ،تيف حدود ما علم-ألين  ؛ق هذا التدقيقدقِّ أنا أقول هذا وأُ  ؛السهل
له رهبة يف صدور كبار  ،من بني الصحابة اآلخرين - رضي هللا عنه- أنه لعمر بن اخلطاب

م من ا الصحابة فضالً     .لصحابةعمن دو
 ؛أن عمر بلغه بأنه يفيت للجنب أن يتيممم و يمُّ عمار بن ياسر يف مسألة التَّ  - مثالً - فقصة 
ما مل جيو  ،اره بالقصة اليت وقعت هلما معً فذكَّ  ؛وكأنه أنكر ذلك عليه ،فأرسل خلفه  ،دا املاءأ

ما متو   يكَ فِ كْ يَ  انَ ا كَ منََّ إِ (( :قال لعمار وملا جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،رغا بالرتابأ
ذا احلديث فما تذكَّ  ))ْنيِ فَّ كَ الْ وَ  هِ وجَ لْ لِ  ةٌ بَ رْ ضَ  ى عمار عمر مل يتذكر قال له: ا رأمل !رذكره 
  ."إمنا نوليك ما توليت ،ال" :قال "؛إن شئت أمسكت"

 هذا يلفت النظر إىل ضرورة التأكد من أن تكون تلك األقوال صادرة بدون أن يكون يف
  .بني الواحد واآلخر منهم ارتباط
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ويفيت مبتعة  -أدري أين كان ما- جاء أبو موسى  ملا - مثالً - كذلك 
، طاب ينهى عن متعة احلجعمر بن اخل: هذا أمري املؤمنني قيل له ؛احلج

مع قصة عمار يلتقي  ءاآلن ذهب عن ذاكريت ماذا أجاب أبو موسى بشي
ا ،بن ياسر   ؟هل تذكرو

  .الذي أذكر أنه امتنع عن الفتوى العبيالن:
، فإذا يعين، ملاذا؟ ألن أمري املؤمنني يرى آه! فيه هيك شي [شيء كهذا] األلباين:الشيخ 

  .فأنا أحلقها بالقسم األول ؛تعددةك اآلثار املا هذه الناحية يف تلنَ مِ أَ 
أن  حينئٍذ هذا اخلالف يذكرنا بقول ابن تيمية: لنا ؛بعد هذا نعود إذا كان هناك خالف

  .عليهم اوليس لنا أن حندث قوًال ثالثً  ،همختالفاخنتار من 
ن أهم ملعله  -ويف اعتقادي-، اا جدً ا جدً هنا أمر مهم جدً  - هللاعبد  !يا شيخ- لكن 

تعامل  وهي أن آثار الصحابة حىت اليوم مل ؛ألة من الناحية األصولية الفقهيةأصل هذه املس
تذكر فالن  -ابً ال أستثين منها كتا-ولذلك فتجد كتب اخلالف  ؛ةمعاملة األحاديث النبويَّ 

صادر اليت إىل امل - على األقل- إذا ما رجعنا و  ،وفالن الصحايب قال كذا ،الصحايب قال كذا
حث الفقهي فما قيمة الب .من حيث إسنادها ذه اآلثار ال تصحُّ من ه افنجد كثريً  ؛أيدينابني 

  ؟!وهل يستقيم الظل والعود أعوج :واألمر كما قيل ؛حينذاك
  .ما يثبت اإلسناد إىل أحد الصحابةحين -سلمك هللا-هو الكالم  العبيالن:
ز الثابت من هذه اآلثار ها لنميلكن الواقع أنه ليس عندنا كتب نعود إلي :األلباينالشيخ 
  .، ما يف عندنامن غريها

يعين وجود كتب اعتنت  - مثالً - إن كان .-سلمك هللا-ما تصورت ما تريد  العبيالن:
  .، فهذا موجودجبمع آثار الصحابة

: جرى عمل مجاهري يعين؛ وإمنا بالتصحيح والتضعيف ؛باجلمع ليس :األلباينالشيخ 
 ؛عملهم يف احلديث النبوي رى عليهخبالف ما ج ؛يف رواية اآلثار العلماء على أن يتساهلوا

فهذا  ؛فنحن حينئٍذ إذا ما أردنا أن نطبق القاعدة وموقفنا الذي أراه معتدًال يف آثار الصحابة
 ؛حتها كما نعامل األحاديث النبويةحابة من حيث البحث يف صينبغي أن نعامل آثار الصَّ 

هل هناك كتب  -6
مجعت آثار الصَّحابة؟ 

)00:52:38.( 
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فضًال أن يساعد مجاهري طالب العلم مادام أن  ،ري العلماءلكن هذا البحث ال يساعد مجاه
  .يزوا الصحيح من اآلثار من ضعيفهاهؤالء ال يستطيعون أن مي

ذا الذي حنن مقتنعو يعين لكن من  ؛ن اآلن من التفريق بني أثر وأثر: لو حنن أقنعنا الناس 
م سيعودون  ؛ون أن يطبقوهاالناحية العملية ال يستطيع سيعودون  ،إىل فتح الباري - مثالً - أل
 ،ابةأنه ثبت أو جاء عن الصح اصل هناك أقوال كثرية وكثرية جدً حي ،إىل نيل األوطار للشوكاين
املصنفات لكن جوابنا يف كثري من هذه اآلثار ملا نعود إىل  ره؛خ آىلإ ،أو روي عن الصحابة

حبيث ال يصح  ؛أو حنو ذلك ،يلفيها جماه أو ،معاضيلأو  ،جندها مراسيل االيت أشرمت إليها آنفً 
ما ذهب إليه بعض العلماء الذين إىل ص لتأويل النَّ  اأن نعترب مثل هذه اآلثار مساعدً  حينذاك
ذه اآلثارحيتج   .ون 

 ،يتم املوضوع حينذاك ؛هذه اآلثارالعناية بدراسة  اتساؤلك واقرتاحك أيضً  إىل مَّ فإذا ضُ 
الذي اتفقنا عليه بناًء على النصوص الشرعية وهو يفيد الناس ويوقظهم من إخالهلم مببدأ و 

  .وع إىل ما كان عليه سلفنا الصاحللرجاوجوب 
ثر من أال يتوج مساحتكم هذا اجملهود العظيم من خالل النصف قرن أو أك :العبيالن
  . عليه طالب العلم يف هذا البابمنوذج يسري :لو بشيء يسري يعينو نصف قرن 

  ؟ل ماذايعين أفع :األلباينالشيخ 
كما سار طالب   ىتح ؛: لو حتقق مجلة ولو ليست كبرية من آثار الصحابةيعين :العبيالن

جكم يف احلديث جكم يف آثار الصحابة يسريوا كذلك ،العلم على    .على 
  ؟يب ما يف شيء يف كتيب يف ما تعلمط :األلباينالشيخ 
  .ال، فيه فيه الكثري :العبيالن

ولو ال الصحابة فيه حترير أقو  ،باب معني من أبواب الفقه قصده يعين مثالً  :علي حسن
  .حىت حيتذى حذائهباب واحد؛  يف

يوفقين ملا تقرتحونه وجيعل فيه  أن -وجلَّ  عزَّ - على كل حال أسأل هللا  :األلباينالشيخ 
  .اخلري الكثري إن شاء هللا
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  إخوة اإلميان! واآلن مع جملٍس آخر.أبو ليلى: 
الصالة والسالم على نبينا و  ،احلمد هلل رب العاملني .بسم هللا الرمحن الرحيم عبيالن:ال
   .ولنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيورس

   .- سلمه هللا- صر الدين األلباين صاحب الفضيلة الشيخ حممد نا
لتم عن بعض السفهاء الذين يستهزئون ئِ سُ  ،يف لقاء سابق معكم قبل ثالث سنوات

مث  ؛ويضربون أسواط ،أن مثل هؤالء يأدبون :فكان جواب مساحتكم ؛بوا الدينورمبا س ،بالدين
احلقيقة  ، فهذه املسألة يفكم عليهم بشيءحيُ  الو  ،ذلك يرتكون بعد

 ؛- سلمه هللا- ال يريده الشيخ ناصر  افهمت من بعض الناس فهمً 
م ظنُّ   سبِّ  أو ،بالدين -مثالً - ستهزاء الشيخ يطلق اال وا أنحبيث أ

  .االنيب ليس كفرً  أو سبِّ  ،ينالد
ا شيئً إن أذن يل الشيخ قبل اجلواب أن أقرأ و  ،توضيُح هذا - سلمه هللا-فأريد من الشيخ 

  فيت الديار السعودية العالمة الشيخ حممد إبراهيم م ،من فتاوى الشيخ حممد إبراهيم ايسريً 
  .الشيخ حول هذه املسألة فأجاب لَ ئِ سُ  - رمحه هللا- 

  .إذا شئت تفضل :األلباينالشيخ 
  .بسم هللا الرمحن الرحيم" :العبيالن

  :من حممد بن إبراهيم إىل فضيلة مساعد قاضي حمكمة صامطة
  كاتهالسالم عليكم ورمحه هللا وبر 

 ،فقد جرى اطالعنا على خطابكم رقم وتاريخ كذا وكذا خبصوص مسألة معوض بن فالن
حقه من جلده عشرة أسواط  رمتوه يف، وما قر منه من لعنه دين حممد بن املهدي وما صدر

  .، وطلبكم منا إالحاطة بذلكته واستغفارهبمث تو  ؛ستتبابتهاو ، اتعزيزً 
ملهدي مسلم هو سب للدين واحلال أن حممد ا ،ونفيدكم أن سبه دين حممد بن املهدي

 . وعليه فيلزمكم عالوةً - والعياذ باهلل- ارتداد  -خيفي عليكمكما ال - ، وسب الدين اإلسالمي
توبة بعد ، وجتديد المث النطق بالشهادتني ؛الغتسالااحضار املذكور، وأمره بعلى ما أجريتم 

نه، والعزم على ، والندم على صدوره مخباره بشروطها الثالثة: من إالقالع عن موجب إالمثإ

نقل الشيخ العبيالن لفتاوى  -7
بن إبراهيم يف حكم سبِّ الشيخ 

الدِّين، وموافقة الشيخ األلباين هلذه 
 ).00:57:03(الفتاوى. 
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  .عدم العودة إليه
. اً ر يوه عليه تعز مبا قررمت ىكتفَ فيُ  ؛ملا ذكرته عنه من أنه جاهل مبدلول ما صدر منه اونظرً 

  .وفقكم هللا. والسالم عليكم
  مفيت الديار السعودية."

  .فتوًى أخرى - أيًضا- نت يل ذإن أ نإذ
  .تفضل :األلباينالشيخ 
علم : :وعلم الفقه، "وحيشعلم التَّ " :علم التوحيد ىا هنا حكم من مسَّ أيضً  :العبيالن

  ."العجائز حزاوي
  مساه ماذا؟الشيخ األلباين: 

  حزاوي العجائز. العبيالن:
  شو يعين؟ العجائز؟ الشيخ األلباين:

  العجائز.العبيالن: 
  حزاوي ايش يعين؟الشيخ األلباين: 

  يعين أحاديث، أحاديث العجائز يعينالعبيالن: 
  هي لغة جندية يعين؟الشيخ األلباين: 

  : ال أعرف يا شيخ! لعبيالنا
  طيب.الشيخ األلباين: 

  العبيالن:
  :- سلمه هللا-  إىل فضيلة قاضي هرجابمن حممد بن إبراهيم 

  :ورمحه هللا وبركاته. وبعدالسالم عليكم 
الذي ذكرت فيه حالة بعض  ،وتاريخ كذا وكذا ،وكذا فقد وصل إلينا كتابك رقم كذا

م يُ  ،دارسالشباب من تالميذ امل ون علم سمُّ ، ويُ "علم التوحيش" :ون علم التوحيدسمُّ وأ
  ؟وتسأل عن حكم هؤالء ،"علم حزاوي العجائز" :الفقه

 ذا مما يدلُّ ، وهن على الشريعة اإلسالمية وعلومهاو الشك أن مثل هؤالء متجنُّ  :واجلواب
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م على رب العاملنيعلى استخفافهم بالدِّ    . ين، وجرأ
وهو ومن أطلق هذه املقالة على علم التوحيد الذي بعث هللا به الرسل وأنزل به الكتب 

  .مرتد فال شك أنه ؛يعلم معناها
ا وكذا قال من فعل كذوبني أن يُ  ،ق بني احلكم على شخص بعينهلكن ينبغي معرفة الفر 
وكونه  ،منه باختياره؛ ألن الشخص املعني البد من إثبات صدورها أو قال كذا وكذا فهو كافر

  .عاقالً  اا بالغً مكلفً 
كن ال ريعة؛ ل على علوم الشفهو خمطئ ومتجينٍّ  ؛ومن أطلق هذه املقالة على علم الفقه

لفاظ ألايصدر منه مثل هذه فيتعني تعزيز كل من  . وعلى كلٍّ يبلغ به احلكم عليه بالردة
- غلظ أفهذا  ؛عقالء ان كانوا كبارً إ، و فهذا أخف ؛طفال والسفهاءألا؛ فان كانوا من البشعة

  .- والعياذ باهلل
ذين يتلقون هذه ال سيما من طالب املدارس ال ،ب وقوعهستغرَ واحلقيقة إن هذا مما يُ 

م العلوم يف   "مدارسهم وهي من أهم مقررا
  .- سلمك هللا- تفضل  .- عليه رمحة هللا- ملقصود من كالمه إىل هنا ا
الم على الة والسَّ هللا والصَّ  وأقول بعد محد ،وأدين هللا به ،الذي أراه :األلباينالشيخ 

يف  - رمحه هللا-الم الشيخ كى يف عقيديت ما أمسعتين إياه من  يتعدَّ  أن األمر ال :رسوله
  .فتاواه

فأنا ج إىل شيء من البيان، لكن حيتا  ؛تضمنه جواب الشيخ الكين أريد أن أوضح شيئً 
  : أقول

ا تكلم املتكلم بكلمة حتتمل ، فإذقاصد قائليهالعلماء أن األقوال مبمن املعلوم عند كافة ا
، وأوضح مثال وقد تكون معصيةً  ،ا وردةً قد تكون كفرً ف :جواملخالفة قد تزدو  ،للشرع اا خمالفً أمرً 

 نْ مَ (( :ا قوله صلى هللا عليه وسلمفنعلم مجيعً  ؛-تبارك وتعاىل-احللف بغري هللا يف ذلك هو 
   .))رَ فَ كَ   دْ قَ فَـ (( :ويف اللفظ اآلخر ،))كَ رَ شْ أَ  دْ قَ فَـ  هللاِ  ْريِ غَ بِ  فَ لَ حَ 

ذا ولكن قد يكون ه ؛ردةً من حلف بغري هللا أنه كفر كفر  طيع أن نقول لكلِّ تفال نس
حتمالني ورفع ولذلك لتأكيد أحد اإل ؛احلالف بغري هللا كفر كفر ردة، قد يكون وقد ال يكون
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فإن كان  ؛ما الذي قصده هذا احلالف ،و بأخرىمن معرفتنا بطريقة أ بدَّ اإلحتمال اآلخر فال
 عزَّ - كتعظيمه هلل  ؛له اتعظيمً  -وجلَّ  عزَّ - وهو غري رب العاملني  ،وفقصد فعًال تعظيم احملل

   .فيكون واحلالة هذه كفر ردة ؛مسلم وهذا ما ال يفعله فيما أعتقد أي - وجلَّ 
وما أكثر هؤالء -ا من أفراد املسلمني أن فردً  ،دههذا ما ال أعتق :اولكن كما قلت آنفً 

يم يعين تعظ ؛ال أعتقد أن أحدهم - يف بالد اإلسالم - وجلَّ  عزَّ -غري هللا الذين حيلفون ب
ولذلك  ؛ال أعتقد هذا ،أن جيعله أعظم منه أو ،كحلفه باهلل  ،- عز وجل- احمللوف بغري هللا

عادة احللف باآلباء واألنبياء - من هؤالء املسلمني الذين غلبت عليهم هذه العادة  انرى كثريً 
 إذا ما ذكر وقيل -ميان القبيحةوحنو ذلك من األ ،بل وبرأس الرجل وبلحيته وشاربه ؛والرسل

 أنا ما كنت أعرف هذاو  ا،: جزاك هللا خريً القولبادر إىل  ؛يقول كذا وكذا !: رسول هللاله
  .ويستغفر هللا

عليه -أو يسب نبيه  ،- وجلَّ  عزَّ - هللا  يسبُّ هذا املثال أريد أن أصل إىل موضوع من 
   .ينالدِّ  أو يسبّ  ،- المالسَّ 

عل فعًال يف حالة غضب شديد ألن اإلنسان قد يتكلم وقد يف ؛األمر يعود إىل القصد
كما - من هؤالء  ا، فإذا ما مسعنا شخصً املستقيم الذي ينبغي أن يتكلم بهيعميه عن الكالم 

أو نبيه عليه السالم  ،أو رب العزة ،يسب الشرع أو الدين - ""السفهاء :ال الشيخ يف بعضهمق
: لعنة هللا بيقول -رين هلمذكِّ مُ لْ من الناصحني واو  ،منهم اوهذا يقع كثريً - ر كِّ ، فإذا ما ذُ رهخإىل آ

يضطرنا  افهذا يدل على شيء مهم جدً  ؛هللاأستغفر  ،ساعة شيطانية غضبية !على الشيطان
هللا  كيف وهو يستغفر  ،ه مل يتقصد الكفرألنَّ  ؛حنن أال نتسارع إىل إصدار حكم التكفري حبقه

  ؟!منه رويعرتف خبطئه فيما بد
ولو كان  ،شد النكريأبل ننكر عليه ذلك  ؛ارك له قولتهوال نب ،لكن هذا ال يعفينا حنن

كما جاء يف   ،ر بأن جيلد عشر أسواطعزَّ القرتحنا بأن يُ  ؛هناك حكم أو حاكم حيكم بالشرع
 أكثر بالد يوجد يف لكن مع األسف الشديد مثل هذا احلكم ال ؛حديث الرسول املعروف

   .- آسفني- اإلسالم اليوم 
الشارع احلكيم  : لفقدان مثل هذه األحكام الشرعية اليت نصَّ لولعل هذا يسوغ يل أن أقو 

ا يف مثل قوله َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِيل ﴿ :يف القرآن الكرمي -تبارك وتعاىل-  على فائد
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نطالق ألسنة هؤالء اهو من أسباب  ؛يذ األحكام الشرعيةعدم قيام احلكام بتنف ،﴾اْألَْلَبابِ 
  .ا أن يتفوهوا بهال جيوز شرعً و  ،يال ينبغ السفهاء مبا
، - كما هو معروف عند أهل العلم- ا أن التكفري أمر صعب جدً  ة الكالمفخالص

ذه  الكين أريد أن أذكر فرعً  ؛خاري وغريه معروفة يف هذا املعىناألحاديث الصحيحة يف البو 
هذا يف الوقع متجاور متاماً و  ،جاء يف بعض كتب املذاهب اا فقهيً أريد أن أذكر فرعً  ،املناسبة

ن  مع رهبة تلك األحاديث اليت حتذر املسلم أن يبادر إىل تكفري أخيه املسلم خشية أن ال يكو 
   .ركفِّ مُ فيعود الكفر على الْ  ؛اكافرً 

بتكفري  اتسعني شخصً دهم تسعًة و لقد ذكروا أنه إذا صدر من جمموعة من العلماء بلغ عد
فينبغي أن ال يصدر حكم التكفري بالنسبة هلذا  ؛ليس بكافر ،: اللكن عامل واحد قال ؛مسلم

  .أن هناك عامل يقول هذا ليس بكفر ما دام ،اإلنسان
ل أفهم من هذا أن هؤالء الذين فرعوا هذا الفرع راعوا خطورة إصدار الكفر حبق الرج

 ؛الشهادةليس فقط على  ،مبحافظته على األركان اإلسالمية اال سيما إذا كان معلومً  ،املسلم
   ره.خ آىلإ و بل على الصيام والصالة و

، كذا  تسأل أنه زوجي سبَّ فتأيت املرأة و  ؛ينشب بني الزوجني اما نسمع خالفً  اوكثريً 
   ره.خ آىلإ ،يصوم ؟ميصو  .يصلي :بتقول ؟يصلي :نسأل
  .رهخ آىلإوصاح وصحت  ؛ ختاصمت معههللا؟ واكيف هذ  نإذ
 ره.خ آىلإلد ر وجيُ عزَّ ستتاب ويُ إنسان يف حالة غضب يُ ة إذا صدرت من ـَّ بهذه السُّ  ،نإذ

 ؛بد أن نسحب اعرتافه مبا فعلة الدَّ كفري الذي يالزمه الرِّ ر يف حقه التَّ صدِ لكن إذا ما أردنا أن نُ 
 دَّ تَ ارْ  نِ مَ (( :- عليه السالم- ا هو معروف يف اإلسالم من قوله كم  ،لقتَ فإن اعرتف فهو ردًة ويُ 

   )).وهُ لُ تُـ اقْـ فَ  هُ ينَ دِ  نْ عَ 
ا ثورة غضبية ال  - وجلَّ  عزَّ -ه باإلستغفار والتوبة إىل هللا ا إذا اتبع كالمأمَّ  فهذا دليل أ

ن الرسول عليه إذا كاب على الكالم الصادر بقصد وإرادة، و نتسطيع أن نرتب عليها ما نرت
ه مما ذكر ما سبَّ  - مثالً -ن يقصد ذا مل تكن النية أوه ))اتِ يِّ النِّ بِ  الُ مَ عْ ا األَ منََّ إِ (( :السالم يقول

  .ما دام أن قلبه خيالف كلمته، هذا رأيي يف هذا املوضوع ،لمتهينه بكدِ فال جيوز أن نُ  ،اآنفً 
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انع : إن شروط التكفري ثالثة ومو هل ميكن أن جنمل هذا ونقول ،سلمك هللا :العبيالن
   .التكفري ثالثة
  .هلالعلم ويقابله اجلهل مانعه اجل :أوالً  شروطها
  .نعم :األلباينالشيخ 
  .مانعه اإلكراه واجلرب ،ختياراال :العبيالن
  .هو كذلكو  :األلباينالشيخ 

: لو مل نفتح باب يعين؛ التأويل ومانعه عدم التأويل :العبيالن
 ،لكفرنا اجلهمية ؛التأويل يف مسألة نرى أن التأويل قد يدخل فيها

 "،حتت العرش فوق العرش أو أدري هللا ال" :الذي يقول ؛ولكفرنا املعتزلة
  .لف مل يفعلوا ذلكوالسَّ 

  .هذا صحيح :األلباينالشيخ 
بن عبد  عبارة أريد أن أقرئها عليك لشيخ اإلسالم حممد - سلمك هللا-هنا  العبيالن:

  .- عليه رمحة هللا-الوهاب 
   .رمحه هللا :األلباينالشيخ 
ر من  كفِّ يُ  3خالشي"و  :2قول الشيخي ؛)صاحل العبود( :يف كتاب الشيخ الفاضل :العبيالن

  ."وال يكفر من مل تقم عليه احلجة ،هو الذي قامت عليه احلجةو  ،كفر بإمجاع املسلمني
  .متام :األلباينالشيخ 
 إنَّ : "-عليه رمحة هللا-قال  4الشيخ حىت إن :العبيالن

، وقد أمجع ركان اخلمسة لإلسالم: الشهادتانل األأوَّ 
، أما األربعة الباقية ا ووجوب قتالهلماء على كفر تاركهالع
اونً فإذ ا وتركها  فنحن وإن قاتلناه على  ،اا أقر اإلنسان 

                                 
 أي: الشيخ صاحل العبود 2
 .- رمحه هللا- أي: الشيخ حممد بن عبد الوهاب  3
 .- رمحه هللا- أي: الشيخ حممد بن عبد الوهاب  4

ذكر شروط التَّكفري.  -8
)01:11:35.( 

نقول وأقوال عن شيخ اإلسالم بن تيمية،  -9
وحممد بن عبد الوهَّاب يف العذر باجلهل، وردُّ 
الشيخ حممد بن عبد الوهَّاب على من يتَّهمه 

تمعات، وتعليق الشيخ على النُّقول. بتكفري اجمل
)01:12:14.( 
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  ."كفره برتكهافال ن ؛فعلها
  !ما شاء هللا :األلباينالشيخ 
  ."ألن العلماء اختلفوا يف كفر التارك هلا كسالً من غري جحود" :العبيالن
  !ما شاء هللا :األلباينالشيخ 

ينقل شيخ اإلسالم حممد بن عبد  - سلمك هللا- ق علِّ هنا عبارة أخرى مث تُ  اأيضً  العبيالن:
  ؛والتابعني اخلمر ملا استحل طائفة من الصحابة": ب عن شيخ اإلسالم ابن تيمية يقولالوها

ا تباح ملن عمل عمًال صاحلً ، ظنو كقدامة وأصحابه على ما فهموه من آية املائدة، اتفق  اا أ
م يستتابون فإن أصروا على االستحاللعلماء الصحابة    ،كفروا  ؛كعمر وعلي وغريمها على أ

 هلم احلق، بنيَّ ل الشبهة حىت يُ فلم يكفروهم باالستحالل ابتداء ألج ،وادُ لِ وإن أقروا بالتحرمي جُ 
: أنا لو -ن نفوا أن يكون هللا فوق العرشالذي- وهلذا كنت أقول للجهمية  ؛أصروا كفروا نفإ

  ."وأنتم عندي ال تكفرون ،اكافرً   وافقتكم كنت
  .متام :األلباينالشيخ 
  ."ألنكم جهال" :العبيالن
  !ما شاء هللا :األلباينالشيخ 
هذا كالم الشيخ اآلن لعله كالم الشيخ حممد بن عبد – وحنن نعلم بالضرورة" :العبيالن

 - كالم شيخ اإلسالم  أو لعل هذا- مل يشرع ألمته ى هللا عليه وسلمسول صلَّ الرَّ  أنَّ  - الوهَّاب
وال بلفظ  ،ال بلفظ اإلستغاثة ،الغريهممن األحياء وال األموات وال األنبياء و  اأحدً  أن يدعو

بل  ؛إىل غري ميت وحنو ذلك الو  ،د مليتكما أنه مل يشرع هلم السجو   ،اإلستعاذة وال غريمها
ى عن  جلهل وقلة لغلبة ا لكن ؛من الشرك الذي حرمه هللا ورسوله أنهو  ،لك كلهذنعلم أنه 
  .العلم بآثار الرسالة

  !هللا أكرب :األلباينالشيخ 
حىت يبني هلم ما جاء به الرسول  ؛كيف كثري من املتأخرين مل يكن تكفريهم بذل :العبيالن

وهلذا ما بينت هذه املسألة قط ملن يعرف أصل دين اإلسالم إال  ؛صلى هللا عليه وآله وسلم
الشيوخ العارفني من أصحابنا ، وكان بعض أكابر ن اإلسالمهذا أصل دي وقال: ؛طن لهتف
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  ."يقول: هذه أعظم ما بينته لنا
  .هذا كالم شيخ اإلسالم أكيد ،ريهللا جيزيه اخل :األلباينالشيخ 
، عاد هنا كالم لشيخ اإلسالم حممد بن عبد هذا كالم شيخ اإلسالم نعم :العبيالن

  !شيخ الوهاب لو أذنت يل يا
  .تفضل :يناأللباالشيخ 
ُِ ح :العبيالن نا إفمثل قوهلم:  ؛ا الكذب والبهتان: "وأمَّ املسلمني قال رُ كفِّ ه يُ أنَّ  مَ ينما ا

ر كفِّ ر من مل يُ كفِّ ا نُ ر بالعموم، ونوجب اهلجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنَّ نكفِّ 
عليه احلجة ن مل يقم : زعمهم أنه يكفر ميعين-وأضعاف أضعافه ل، ومثل هذا قاتِ ومن مل يُ 

به الناس عن دين هللا  فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون ؛- وحنو ذلك يقول الشيخ
لصنم الذي على قرب أمحد او  ،عبد الصنم الذي على عبد القادرر من كفِّ إذا كنا ال نُ و  ورسوله،

رك باهلل إذا مل يشر من مل كفِّ فكيف نُ  ؛همهُ ألجل جهلهم وعدم من ينبِّ  ،أمثاهلماالبدوي و 
تان عظيم !سبحانك ؟!لقاتِ ويُ  ركفِّ مل يُ و  ،يهاجر إلينا   ."!هذا 

  :وأنا أقول ،اهذا كالم عظيم جدً  !سبحان هللا :األلباينالشيخ 
  »فدعين عن بنيات الطريق..          ما به خفاء  فهذا احلقُّ «

اصة هؤالء النابتة وخ - وإخوانا احلاضرين يعرفون هذا- الس لقد قلنا يف كثري من اجمل
ا هو تكفري ح ر كفِّ ، يقولون عنا بأننا نُ وبالتايل احملكومني ؛كام املسلمنياجلديدة اليت ديد

  .الذين حيكمون بغري ما أنزل هللا احلكام ركفِّ نُ وال  ،اجلماهري
لكن أنا قصدي  ؛وض فيهحكمنا بالنسبة للحكم بغري ما أنزل هللا معروف وال حاجة للخ

   .ول القبور لغلبة اجلهلر هؤالء العامة الذين يطوفون حكفِّ ا ال أُ : أنأن أقول
إنين أتعجب من بعض العلماء الذين  :- بو احلسن يذكر هذاأاألخ  ولعلَّ - بل وقلت 

بالد الكفر يف خاصة أهل الفرتة موجودون  :فأنا أقول ؛لون بأنه ال يوجد اليوم أهل فرتةيقو 
   ره.خ آىلإ أوروبا وأمريكا
 ؛ل الفرتة موجودون بني ظهرانينا: أهأنا أقول ؛أظن أحد يقوهلا اليومأقول قولًة ما بل أنا 

 ،ذرهم لغري هللاون ،ستغاثتهم بغري هللا :هلة الذين جيدون من يؤيد ضالهلم: هؤالء اجلوأعين
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   .والتوسل كما تعلمون نوعان .ون هذه الشركيات كلها بتوسليسمُّ ، و وذحبهم لغري هللا
: هؤالء العامة أعين ؛والسنة رهم وهم مل تبلغهم دعوة الكتابكفِّ ين لنا أن نُ فهؤالء من أ

 ؛يوجدون يف بلد آخر الون يف بلد و ، والبعض اآلخر قد يوجداملضللون من بعض اخلاصةو 
: أن حىت قلت هذه الكلمة ؛اا جدً به جدً ، أنا متأثر اآنفً  هذا الكالم الذي تلوته عليَّ ولذلك ف

لكنهم ما يفقهون  ؛ويصومون وحيجون ،، يصلون معناينايعيشون بني ظهران أهل الفرتة اليوم
ما أشرمت يف  ك- ، فهو ا رسول هللاحممدً  : أشهد أن ال إله إال هللا وأنَّ لونحينما يقو  ،ماذا يقولون

 ،بد قبل كل شيء من حتققنا من علم هذا املتكلم بأنه عامل مبا يقولال -كالمكم وفيما قرأمت
   .مل جيز لنا حبقه إال التعزير ؛فإذا انتفى أحد األمرين ،لويعين ما يقو 

على هؤالء الذين يبادرون إىل  اى حبث بيين وبني أحد اإلخوان ردً ومنذ أيام قريبة جر 
ينسب إلينا بعض  - باجلملة يعين ؛""بالكوم ا:يقولون عندنا يف سوري وكما- م تكفري احلكا

  .هؤالء اخلارجني (مث تكلم الشيخ باهلاتف)
أشرت إىل هؤالء الذين يفرتون و  -هلذا الذي كنا نتناقش معه- بينت له خطورة التكفري 

ياء والرسل  ولنا أسوة باألنب ،كما افرتوا على الشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريه  ،نا الكذبيعل
داس  ارأينا مسلمً  ،-نعرف أنه مسلم- ا ذا رأينا مسلمً إ :قلت ؛كما هو معلوم بالقرآن

 ؛كم بتكفريهلكن ال جيوز أن نسارع إىل إصدار احل ؛ال شك هذا أمر منكر-  املصحف بقدمه
وهو عارف أن هذا الكتاب  ،فعل هذا الفعل وهو يريد إهانة املصحف :أوالً حىت نتثبت أنه 

فهذا   ؛إهانته اا بأنه القرآن الكرمي وقاصدً ارفً فإذا كان ع ؛الذي يدوسه بقدمه هو القرآن الكرمي
أو هذا الكتاب الذي  ،ن مادام أنه حيتمل أال يكون هذا القرآن هو كالم هللالك ؛كفره كفر ردة

وهو أراد أن  ،اب هللاخر حيتمل أنه كتآمث مع اإلحتمال  ؛ه ليس كتاب هللاداسه بقدمه حيتمل أن
 ايضً أوإمنا ؛ رة غضبية فهو ال يدان، أما إذا فعل ذلك يف حالة ثو يهينه فهذا ردة يستهزئ به وأن

  .زريع
وأنا أذكر يف مثل هذه املناسبة أنين ال أفرق يف النتيجة ويف العاقبة بني أن يأخذ الرجل  

تطريق كل من  ، كٌل من الصورتني ال بد منصحف ويدوسه أو أن يضرب به األرضامل
   .اإلحتمالني
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   .أنه يدري أنه هذا كالم هللا األول:
ال فنحن نقرأ يف القرآن الكرمي بأن كليم وإ ؛ستهزاء بكالم هللاأنه يقصد اإلهانة واال ا:وثانيً 

   ؟ا وكفر ردةل هذا يعترب كفرً فه ؛هللا موسى ضرب األلواح يف األرض
ثارت ثورته غرية  ؛وملا رأى قومه قد عبدوا العجل ،لكن هو لغريته على التوحيد ،حاشا

س يف ، القصد هو األسالكن هذا الذي وقع ليس بقصد منه ؛عووقع منه ما وق ،على التوحيد
وإمنا  ؛لتكفريمل جيز املبادرة إىل ا ؛مع اللفظ افإذا مل يوجد هذا القصد مقرتنً  ،ةاحملاسبة واملعاقب
  .إىل التعزير، نعم
  ردمت اإلشارة إليه بوضوح ما أصورة تبني لعل هناك :العبيالن

  آخر. اوهذا حكمً  ،افنعطي هذا حكمً  ؛صحفقد نرى رجلني كالمها ميزق امل
  .متام :األلباينالشيخ 
منا ، وذاك أراد متزيقه ملا علا له وحىت ال يهان فله حكمهفهذا أراد متزيقه إكرامً  :العبيالن

  .من نيته إهانًة له فله حكمه
  .أحسنت هو هذا. ."إمنا األعمال بالنيات" نإذ ؛امجيل جدًّ  األلباين:الشيخ 

بطريقته  الشريط فلعل أخونا أبو أمحد يضيفها يف ؛كلمة ابن القيم وجدناها  :علي حسن
  .ةاخلاصَّ 

  مجيل. :األلباينالشيخ 
 العالمة يخشدل على ما تقدم من كالم مساحة البن القيم يهذا كالم ال اوأيضً  :العبيالن

احلجاج بن  "وسأله صلى هللا عليه وسلميقول ابن القيِّم:  :- رمحه هللا- ن إبراهيم حممد ب
ا أ ،فقال: إن ىل مبكة ماالً  ؛عالط يف حل إن أنا نلت فأنا  ؛أريد أن آتيهمإين و  ،هالً وإن يل 

-  ذكره أمحد "أن يقول ما شاء صلى هللا عليه وسلم فأذن له رسول هللا؟ اقلت شيئً  منك أو
   .-وإسناده من كتابك يا شيخ!

 ،لعدم علمه به أو ،إما لعدم قصده له :وفيه دليل على أن الكالم إذا مل يرد به قائلة معناه
  مل يلزمه مامل يرده بكالمه. ؛عناهبه غري منه أراد أ أو

ما نُِقَل عن ابن القيِّم يف  -10  !هللا أكرب :األلباينالشيخ 
 ).01:24:09(العذر باجلهل. 
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م املكره على التكلم بالكفر لز وهلذا مل ي ؛وهذا هو دين هللا الذي أرسل به رسوله :العبيالن
، ومل يلزم احلجاج بن عالط حكم سكر ما تكلم به نوم أو ل جبنون أوم زائل العقلز ومل ي ،الكفر

  ما تكلَّم به.
  !ما شاء هللا :األلباينلشيخ ا

ومل يعقد  ،ألنه أراد به غري معناه ؛ومل يلزم احلجاج ابن عالط حكم ما تكلم به :العبيالن
َال يـَُؤاِخذُُكُم اهللَُّ بِاللَّْغِو ِيف َأْميَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتُ ﴿ :وقد قال تعاىل ؛قلبه عليه

حكام يف الدنيا فاأل ؛6﴾َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َكَسَبْت قـُُلوبُُكمْ ﴿ :خرىية األاآلويف  ،5﴾اْألَْميَانَ 
  "وأراده من معىن كالمه. ،وعقد عليهواالخرة مرتبة على ما كسبه القلب 

  !هذا هو احلق، ما شاء هللا :األلباينالشيخ 
  .من إعالم املوقعني )4 :اجمللد/  403:ص( :العبيالن
ينطبق  -!يا سيدي-م العلماء كال  .اوجزاكم هللا خريً  ،طيكم العافيةيع :يناأللباالشيخ 

  ا.جزاك هللا خريً  ."ري الكالم ما دخل األذن بغري إذنخعليه "
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